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ASERTYWNOŚĆ 

 

Co to jest asertywność ? 

Słowo asertywność stosuje się dla pewnego rodzaju zachowania. 

Asertywność  to zachowanie pozwalające nam konkretnie i zdecydowanie komunikować 

nasze potrzeby, chęci i uczucia innym ludziom-bez naruszania w jakikolwiek sposób ich 

praw. Asertywność to alternatywa zachowań:  biernego, agresywnego 

 i manipulatorskiego. 

AsertywNIE- czyli jak mówić NIE bez lęku i poczucia winy. 

• Masz prawo- prosić o to czego chcesz 

• Masz prawo- mieć  i wyrażać swoje zdanie 

• Masz prawo- postępować nielogicznie i nie uzasadniać tego 

• Masz prawo-podejmować  decyzje i ponosić ich skutki 

• Masz prawo- decydować, czy chcesz angażować się w problemy innych ludzi 

• Masz prawo- nie wiedzieć, nie  znać , nie rozumieć 

• Masz prawo- popełniać błędy 

• Masz prawo- odnosić sukcesy 

• Masz prawo- zmieniać zdanie 

• Masz prawo- do swojej prywatności 

• Masz prawo- zmienić i korzystać ze swoich praw 

• Masz prawo- powiedzieć NIE 

Chcąc być asertywni musimy : 

• Zdecydować  czego chcemy 

• Zdecydować ,czy jest to uczciwe 

• Wyraźnie o to prosić 

• Nie bać się podejmowania ryzyka 

• Być wyciszeni i odprężeni 

• Otwarcie wyrażać nasze uczucia 

• Swobodnie przyjmować i mówić innym komplementy 

• Wyrażać i przyjmować uczciwą krytykę 

 

 

 



 

2. Promocja zdrowia-Styl życia współczesnej młodzieży. 

 

Bez wysokiego poziomu energii, odporności mechanizmów obronnych na nowotwory 

 i choroby układu krążenia nie ma długiego życia. Starzenie jest naturalnym  

i nieuniknionym procesem czekającym każdego człowieka. Chore ciało ma swój 

początek w mózgu każdeg z nas. Czyste środowisko sprzyja długowieczności, reszta 

zależy od nas samych. 

Człowiek zapomniał o odpowiedzialności za swoje zdrowie, idzie na łatwiznę . 

To nie lekarz jest odpowiedzialny za nasze zdrowie , udajemy się do niego ,gdy już coś 

nam dolega. 

Każdy młody człowiek powinien odpowiedzieć sobie na 3 pytania. 

Jak przebiega jego odżywianie ,jak stymulować układ odpornościowy ,jak neutralizować 

stres? 

Po roku 1945  chemicy badając żywność zwrócili duża uwagę na szkodliwość 

produktów, które spożywamy. Zmiany w uprawie roślin i hodowli zwierząt 

spowodowały odejście od produktów naturalnych. I tak np. biała śmierć czyli cukier, 

którego spożycie w 1820 roku wynosiło 5 kg rocznie od 2000 roku wynosi 70 kg rocznie . 

70% osób u których występują różnorodne choroby są spowodowane błędami 

żywieniowymi. 

Oto kilka zasad zdrowego żywienia: 

-masz wolną wolę-wybieraj  rozsądnie 

ważna jest kultura jedzenia /wtedy znikają choroby, stresy/ 

-jedz śniadanie, aby mieć energię do działania 

-ważny jest ruch na świeżym powietrzu  

-czytaj dokładnie ulotki na żywności / większość żywności jest już przetworzona/ 

-unikaj jedzenia śmieciowego 

- nie wierz wszystkim reklamom 

We wszystkim trzeba zachować zdrowy rozsądek. Im krótsza lista składników 

 w produkcie , tym lepiej. Jeśli ta lista się ciągnie i składników jest kilkadziesiąt, to lepiej 

go odłożyć na półkę. 

 

 

3. Dlaczego współczesna młodzież używa wulgaryzmów? 

 

Wulgaryzmy to wyrazy lub zwroty używane przez użytkowników danego języka jako 

nieprzyzwoite, ordynarne. 

Ze względu na sytuacje w jakich się ich używa podzielić je można na 3 grupy. 

-Pierwszą są przekleństwa, czyli grupa słów używanych, aby rozładować napięcie 

występujące z powodu uniesienia emocjonalnego lub negatywnych bodźców. 

-Druga grupa to wulgaryzmy używane w celu świadomego obrażenia drugiej osoby bądź 

grupy ludzi 

-Trzecia grupa to wulgaryzmy używane w celu wyrażenia lekceważenia czegoś lub 

kogoś. 

Używanie wulgaryzmów regulowane jest często nie tylko przez normy społeczne, ale 

 i prawne/ w Polsce kara grzywny/. 

Mówiąc o wulgaryzmach nie można nie wspomnieć o agresji będącej niejako powodem 

występowania wulgaryzmów. 

Młodzież  w naszej szkole bardzo często używa wulgaryzmów i je akceptuje.  

Źródłem problemu jest, jak się okazuje, nie tylko to, że dla młodzieży przekleństwa  



są symbolem dorosłości, ale przede wszystkim brak świadomości, że są czymś 

niewłaściwym. 

 Z badań wynika, że częściej  przeklinają  chłopcy niż dziewczęta. Na zachowania 

wulgarne wśród uczniów składać się może wiele czynników. Bezstresowe wychowanie, 

zły przykład dorosłych, błędy wychowawcze, wpływ mediów, nasiąknięte 

przekleństwami teksty piosenek, wulgarne filmy, moda, szpan to główne przyczyny 

stosowania wulgaryzmów, podawane nie tylko przez młodzież. Młodzi ludzie używają 

wulgaryzmów ponieważ są słabi psychicznie i mają kompleksy. Większość młodzieży 

przeklina, aby komuś dogryźć, lub zaimponować, myślą, że dzięki temu staną się 

dojrzalsi. Wiele osób przeklina z przyzwyczajenia, traktując przekleństwo jako 

przerywnik często zupełnie się nie kontrolując. 

 

 

 

 

 

 
 


